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Halifax Arsenolas Užsidegę
Isz Amerikos
r Karas Namie

DETROIT, MICH. — De
troit miestas yra tikras karo 
laukas tarp darbininku ir darb
daviu, tarp uniju ir fabrikantu, 
tarp pinigu ir pranaszu.

Frank Rising, Karo Darbu 
Komisijos narys sako: “San
tykiai tarp darbininku ir darb
daviu turės susprogti ar užsi
degti po szito karo. Nesupran
tu ir nežinau kas szitoki su- 
sprogima galėtu dabar sustab
dyti. Jau susidarė tokios nepa
lankios aplinkybes kad kitaip 
jau ir negali būti. Visas mies
tas virte verda.

Niekas negali darbininkas 
fabrikuose suvaldyti. Jis visai 
nei nežino kas tai yra tvarka ar 
paklusnumas.

S t r a i k o s, sauvaliavimas, 
darbo trukdymas, visokie 
skundai, kruvini susikirtimai, 
nieko nepaisyjimas, nepasiti
kėjimas, viens kito isznaudoji- 
mas ardo tvarka, trukdo darba 
ir mažina kariszku pabūklu ir 
ginklu pagaminima ir taip 
prailgina pati kara.

Darbininkai nepasitiki ir 
neapkenczia savo darbdaviu: 
darbdaviai pyksta ant darbi
ninku. Valdžia stovi nuoszaliai 
ir jaucziasi be jokios jiegos in- 
sikiszti.

Kongresas paskyrė komisija 
visus szitus nesusipratimus ir 
keblumus isztirti ir iszlyginti. 
Delegatai atvažiavo pažiurėjo 
ir kaip muse kandę iszgarmejo.

Niekas nežino kas ežia bosas, 
niekas neprisipažinsta kad jis 
kaltas. Vieni kitus pravar
džiuoja, keikia ir visi lerma ke
lia.

Szimtas tris-deszimts asz- 
tuoni darbininkai iszsitrauke 
savo marszkinius isz keliniu ir 
per visa fabriką marsziavo, pa
rodydami savo bosams kad jie 
nepaiso jokiu insakymu apie 
kokius drabužius ir kaip ne- 
szioti del apsaugos nuo ratu ir 
maszineriju.

Viena neva-gražuole darbi-' 
ninke užsidėjo gera bizni mo
terų iszeinamoje vietoje. Ji ki
toms plaukus garbanavo, vei
delius visokiomis mostemis 
lipde, nagus pentino ir karpe ir 
visa “Beauty Parlor’’ Grožio 
ofisą užsidėjo. Ir visas szitas 
geszeftas ant kompanijos lai
ko, ant darbdavio czieso.

Trys szimtai darbininku ap- 
musze inspektorius ir fabriko 
sargus ir viską iszdauže tik už 
tai kad tie inspektoriai ir sar
gai jiems nepatiko.

Szeszios merginos pasigavo 
Viena mergaite ir grasino jai 
visus plaukus nurauti jei ji ne
paliaus taip gerai ir greitai dir
bus. Jei ji taip gerai ir darbsz-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Katalikiszkas Laikrasz- 
tis Stalinui Dirbo

NEW YORK. — Kai visas 
San Francisco Konferencijos 
Cziarteris jau buvo gatavas ir 
kai visoms tautoms ir visiems 
krasztams jis buvo spausdina
mas, Rusai, Sovietai apsidairė 
ir pradėjo jieszkoti spaustuves 
kuri turi Rusiszkas raides, li
teras. Visur jieszkojo ir niekus 
nerado. Paskui ant galo jiems 
kas ten pasakė kad vienas Ka
talikiszkas laikrasztis turi ne 
tik Rusiszkas raides bet toje 
redaksijoje dirba žmogus ku
ris puikiai raszo ir kalba Ru- 
siszkai.

Norm nenoroms, Sovietai 
buvo priversti kreiptis in Ka- 
talikiszka redakcija kad ten 
Katalikai darbininkai isz- 
spausdintu ta Cziarteri Sovie
tams. Matyti kad tie Sovietai 
ir Komunistai negali be Kata
liku apsieiti.

Dabar, jeigu tie Komunistai 
yra “džentelmonai,” jeigu jie 
nori mums Katalikams atsily
ginti, jie gali katekizmą ar 
kanticzkas iszspausdinti 
“Pravdos“ redakcijoje.

Amerikietis Japonas

HOOD RIVER, OREGON.— 
Legijonieriai, vyrai, kurie bu
vo vaiske per ana pirma pasau
lini kara iszbrauke isz savo 
miestelio sanraszo ir knygų 
vardus szesziolikos Japonu 
Amerikiecziu kareiviu, kurie 
instojo in vaiska su kitais 
Amerikiecziais.

Frank T. Hachiya Japonas, 
bet tuo pat kartu geras Ameri
kietis, kaip ir mes Lietuviai es
ame geri Amerikiecziai, stojo 
in vaiska kai Japonai užpuolė 
mus ant Pearl Harbor. Tiesa, jo 
skūra, oda geltona, jo akys 
kaip visu Japonu primerktos, 
jo pavarde kaž-kaip keistai 
skamba: jis Japonas. Jo var
das su kitais Japonu vardais 
buvo iszbrauktas isz tu baisiai 
patrijotingu Amerikiecziu kny 
gos.

Frank T. Hachiya tuoj aus po 
Pearl Harbor skerdynių pats 
stojo in vaiska savanoriu, jo tė
vas buvo nugabentas in paskir
ta visiems Japonams priežiū
ros vieta. Ir tėvas ir vaikas sa- 
namus apleido.

Vaikas, kaipo kareivis Ha
chiya buvo ant karo lauko ant 
Kwajalein, Eniwetok ir Leyte 
salų, kur petis in peti su kitais 
Amerikiecziais jis vargo, pra
kaitavo ir kariavo. Ant Leyte 
karo f r unto jis gulėjo slėnyje 
kai Japonai leido kulkas isz vi
su pusiu in Amerikieczius. Kul
kos szvilpe, bombos sprogo ir 
armotai griausmingai ir rūs
tingai baube. Amerikiecziai 
pastojo Japonams kelia, Japo-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nauja Czeko-Slovakijos Armija

Czeko-Slovakijos Prezidentas, Eduard Benes peržiūri 
nauja Czeku armija Lidice mieste, kur Vokiecziai tokias 
baisias skerdynes padare 1942 metuose, atkerszyti už nužu
dymą Nacio Heinhard Heydrich, netoli Pragos miesto, Cze- 
kai ežia laike Atsiminimo ir Gsdulio apeigas per paroda.

TAIKOS
REIKALAVIMAI

JAPONAM

isz kitu miestu ir salų kurias 
jie buvo paėmė.

6—Japonai turi mums pri
statyti visus prasikaltėlius del 
musu teismo.

Bomberiai
Naikina Japonus

374 Laivai Nuskandyti 100 
Prieszo Eroplanu Paszauta; 
Amerikos Laivynas Plaukia 
Per Japonu Mares Ir Visur
Daužo, Naikina Ir Skandina; 
Didelis Arsenolas Užsidegė

Halifax, Nova Scotia
dabar daro per Stalina.

Taip ir galima būti, nes daug 
kas apie szita didžiųjų tuzu su-

GUAM. — Jau szeszta diena kai Ameri
kos kariszki laivai ir bomberiai baisiai daužo Ja-

WASHINGTON, D.C. —
Jau baigiama suraszyti taikos 
reikalavimus Japonams kai jie 
pasiduos ar bus visiszkai su- 
muszti. Reikalavimai Japo
nams bus tokie patys kaip ir 
buvo Vokiecziams:

1— Japonai turi panaikinti 
visa savo kariszka laivyną.

2— Japonai turi iszkasavoti 
visus savo bomberius ir ka- 
riszkus eroplanus.

3— Japonai turi sugriauti ir 
isznaikinti visus savo karisz- 
kus fabrikus.

4— Japonai turi liautis state 
kariszkus laivus.

5— Japonai turi iszsikraus- 
tyti isz Manchuria,. Korea ir

7—Japonai turi insileisti 
Amerikieczius ir pripažinti 
Amerikos valdžia, kaip ir Vo
kiecziai turėjo padaryti.

Stalinas Taikos
Atstovas

WASHINGTON, D. C. — 
Žinios dar nepatikrintos, bet 
jau visas Vaszingtonas putas 
plaka, kad Stalinas atvažiavo 
in ta Konferencija su pasiuliji- 
mu nuo Japonu Amerikie- 
cziams kara sustabdyti ir susi
taikinti.

Augszti dipliomatai ir dele
gatai spėja kad Japonai jiesz- 
ko ir praszo taikos. Ir jie taip

važiavima yra labai neaiszku. 
Pirmu pirmiausia; kam reikia 
tokios slaptos, kad nei laik- 
raszcziu nei raszytoju neinsi- 
leidžia. Paskui galima klausti 
kam Prezidentas Trumanas 
taip greitai ir visai be jokios 
priezines visa savo marszriuta, 
kelione permaine? Jis ketino 
dar užvažiuoti pas kelis kitus 
valdininkus, sustoti Franci j o- 
je, Italijoje ir dar kituose 
krasztuose pasisvecziuoti. O 
dabar tik sykiu iszgirstame 
kad jis po konferencijos sku- 
binsis staeziai namo. Isz viso to 
matyti kad ežia jau kas nepa
prasta. Pagyvensim, pamaty
sim.

ponu sostine, Tokyo. Isz padangių dideli bom
beriai diena ir nakti be paliovos puola ant Japo
nu. Bomberiai diena saulute užtemdina, nak- 
czia net žvaigždes pakavoja nuo Japonu ir pilte 
pila sprogstanezias bombas. Vienas isz didžiau
siu Amerikos kariszku laivu ‘IOWA,’ kuris sve
ria daugiau negu 50,000 tonu, visai arti prie pat 
Tokyo miesto priplaukė ir paleido savo visas 
armotas staeziai in miestą. Kiti mažesni laivai 
taipgi prisiartino ir plieno ir ugnies siena apsu
po visa miestą. Japonai beveik visai neatsiker
ta. Ju laivynas slapstosi, bomberiai ant žemes 
tupi ir ju eroplanai pesztukai nesikelia in padan-

Japonai Savižudžiai Daug Nuostoliu Padaro

Japonai lakūnai dabar jau nemeta sprogstanezias bombas ant musu laivu, nes jiems 
nepasiseka pataikinti. Jie dabar savo visa eroplana taiko in laiva. Kai pataiko tai visas 
eroplanas susprogsta ir daug nuostolio, bledies padaro musu laivams. Bet tas Japonas la
kūnas taipgi pražunsta: jo nei kaulu nesuranda. Czia matyti kiek bledies, kiek nuostolio 
padaro vienas toks Japonu savižudis lakūnas su savo sprogstaneziu eroplanu. Ant vieno 
musu laivo 400 žuvo, 264 buvo sužeisti kai toks savižudis eroplanas pataikė ir susprogo.

ges Amerikieczius pasitikti ir armotos prie uos
to nutilo. Japopai ar nenori ar negali atsikirs
ti. Japonu karininkai, oficieriai kaip žeme 
pardavė, tyli. Anglijos galingas laivynas da
bar in talka stoja ir Japonams, kaip ir Vokie
cziams kaili pila. Anglijos didžiausias ir galin
giausias laivas, ‘KING GEORGE V,’ kuris 
Vokicczio didžiausius kariszkus laivus nuskan
dino, dabar jieszko. Japono po visas mares. Ja
ponai ana diena su baime ir drebejimu pranasza- 
vo, kad Amerikos laivynas dar sugrysz, kad Ad
mirolas Halsey nepasitenkins tik syki pulti ant 
.Tokyo miesto. Kaip ilgai Japonai gales 
szitokias baisenyybes pakelti ir isztrivoti 
sunku pasakyt, bet jau dabar matyti kad 
jiems galas jau arti!
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Kas Girdei
I žmogus moka tenais daktarui 
'pagal savo nuomonia ir iszga- 
' le, arba tiek ant kiek jo masz- 
■ nele gali isztekti.

Ramybes
taipgi labai Butkuvienei rūpėjo žinoti!

’kaip jos seno drauges sveikata' 
Mongolija, Azijoj. Gy-i!

ventojai tojo sklypo yra labai | 
fanatisz'ki ir lengvatikiai isz- 
pažinime savo tikėjimo Bud- 
hizmo. Kone kas treczias gy- ■& 
ventojas yra “Lamu,” arba 
dvasiszkuju, dyka-duonis, ku-i 
riam nesinori uždarbiauti antį 
savo užlaikymo, o gyvena isz! 
kitu ranku ir ubagavimu. J u 
pinigas yra žinomas kaipo 
“Tael,” sidabrinis mažas pini
gėlis, turintis tik viena uncija 
sidabro, bet žmonis maino vi
sokį tavora daugiausia, ant szil- 
ko, arbatos ir tabako ir 1.1.

per

Jo- 
pro-

■
mm

I—suszuko linksmu balsu.
Greitai prasivėrė durys ir 

’S F 1 1 *j°Se Pas^‘°Je vidutinio augsz-
W IITi fl tuino ir pailgaus veido žmogus.:

..... - 1 Buvo tai patsai Kieksztas. į
— Jonai! Eik arklio nukin-1 

kyti! Pratarė 
slenksti.

— Teveli! 
nukas serga! 
verksmus Kieksztiene matyda
ma pasigerusi vyra.

— Jums tik serga, 
man tuojau butu sveikas!

jums piemu-u-o 
is ir szlit 

įduodamas pradėjo artintis 
prie Jonuko lovos, pas kuria 
pargriuvo užkliuvęs už 'kojos.

Vaikai iszsigande pradėjo la
bai verkti. Kieksztiene stovė
jo pirmykszczioje vietoje su 
aszarotomis akimis ii- liūdnai 
žiurėjo in keikianti vyi-m Jo
nukas, nors dejuodamas, mėgi
no pildyti tėvo insakymus, bet 
ties lova sudribo ir tik motinos 
dėka liko inkeltas lovon. Po 
kurio laiko Kieksztas pakilo ir 
su iszkeltomis kumsztemis puo-Į

Labai akyvu, 
nelaimi ngu yra sklypas vad 
namas Mongolija, Azijoj. Gy-isz\’-^a- P^^Fzauke Jonuką 

ir jam sake: “Jonuk, nubėk pa
žiūrėti kaip sena Sziliene.”

Jonukas neužilgo parbėgo ir liūs, tai pasinerdami upeliu- 
savo mamytei ipaaiszkino:1 vandenysna, tai prasilenkdami 
“Sziliene sako ne tavo biznis pro medžius skrido tolyn palik- 
ikaip ji sena.” ' darni tamsius szeszelius.
į-------- ---------- | g7je spinduliai neaplenke ir1 a-a-sz-sz-sz- j......
Ežeras Erie turi jlaugiausia1 Karklių kaimo stovinszio. pa- Murmėjo Kiekszta 

žuvu, nes ant kož-nos ketur- lei vieno upelio.
kampines mylios pristato dau-į Kiekszto Jonukas, nublysz- 
giau žuvu ne kaip kitas kokis kušiu veidu vaikelis, gindamas 
ežeris ant svieto

atsisveikindama
pabėrė savo spindulius, ku

rie skrido per prigimti, tai pa- 
Į žvelgdami pro bakužiu lange-

lipdamas

Neszauk!
Suszuko

BK

■ -'ė 4, 
m

Vienatine Lietuvos Viltis- 
Savo tėvynės netekusieji Lie
tuviai daugelyje vietų organi
zuojasi, viens prie kito glau
džiasi ir visas savo viltis deda 
in Amerikos Lietuvius.

Skurdas ir vargas nualino 
tuos tremtinius, kurie szian- 
dien klaidžiuoja po svetimus 
krasztus. Badas jiems žiuri in

- - "i

Vienas toks vargszas Lietu
vis raszo: “Kai mes patys su- 
vargome ir jokiu budu nebega
lime isz'bristi isz to vargo, 
mums ateis padėti Amerikie- 
cziai musu broliai už juriu ma
riu. Sunkiose tautos valandose 
jie nenusigrižo nuo musu ir isz- 
tiese pagelbos rarika.

Tos pagelbos dabar reikia ir 
greitai reikia, nes badas jau 
žiuri in akis. Ta ipagelba turi 
būti plataus masto. Dabar ne 
szimtai ar tukstaneziai praszo 
pagelbos, bet szimtai tukstan- 
cziu. Su džiaugsmu mes iszgir- 
dome apie Amerikos Lietuviu 
Fondo organizacija ir su dėk
ingumu mes priimame to Fon
do pagelba, ir visiems Ameri
kos Lietuviams esame dėkingi 
už paszalpa!

Mes jieszkome darbo, bet kur 
tu ežia žmogus dabar ir rasi. 
Vokietijoje lie veik neinmano- 
ma. Pirmy'kszcziai darbo ry- 
sziai nutruko; Amerikos bom- 
beriai fabrikus sunaikino, dar
bo vietas sudegino. Be to, Vo- 
kiecziui Vokietis areziau, o ne 
svetimszalis, svetimtautis. To
dėl vienatine Lietuvos ir Lietu
viu viltis tai Amerikos 
szirdies žmones.”

geros

namon kaimene, savo szvilpy- 
<nes balsais šukele kaimo szu-

In Patriarcho rinkimus Bu-’nys, kurie pritarė tam staugi- 
sijoje buvo pakviesta ir Ame- mu. Nutilsta Kieksztu Jonu- 
rikos staeziatikiu dvasininku ko szvilpynes balsai, o kartu su 
delegacija. Vienas tos delegaci-i jais sodžiaus szunu staugi- 
jos narys, Szventikas J. D. mas. Vasaros naktis gaubdama 
Dzvonczik savo kelionėje pa-’ prigimti juodu szydu reikalavo 
tirtus iusipudžius taip apibudi-, ramumo. Kiekvienas medelis 
no viename laikrasztyje: “ Ru- lig kalbėjo apie atsilsi, 
sijos staeziatikiu bažnycziaj — Atsilsio, atsilsio, sznabž-
yra griežtoje Sovietu priežiu- Jei° atsistojusi szale kelio lesi ant gulinczio Jonuko. Du
roje. Stalinas dabar isznaudoja kriauszia lenkdama savo sza- bar motina, gelbėdama sunu, 
bažnyczia saviems tikslams ir 
naujai iszrinktasis patriarchas j 
yra Stalino vergas.

‘Rusijos bažnyczios yra labai 
nualintos. Bažnytiniai drabu-, 
žiai yra Sovietu vyriausybes 
nuosavybe. Sovietu komisaras 
taip valdo bažnyczia kad net ir 
pamaldų tvarkai yra reikalin
gas jo patvirtinimas.

Delegatai buvo Sovietu au
tomobiliais vežiojami ir g 
šiai vaiszinami Sovietu val
džios kasztu, bet labiausiai 
jiems in akis krito maty-bažny- 
czios: visos be kryžių. Ta proga ' 
jie sau prisiminė tuos 15,000 
nužudytus dvasininkus Rusijo- . . , ~ d i moteriszke. 
ie 11 . vd ’ ! braižytas

Amerikos Ortodoksu Arki- paskui ja bėginėjo maži, susi deno sena obelis braukdama su
tepusiais veidais ir sudėvėtais vo

Vincukas1 sienas.
Tuo tarpu vaikai mėgino ar- 

Palaukit, vaikeliai, a^z tiulis prie Jonuko, bet motina 
nycziu susivienijimas neiuma- paskiau jums pajieszkosiu duo-' juos sudraudė, 
nomas, nes Ameiikos staezia- rios. Dabar reikia jieszkoti mu-! 
tikiu dvasininkai niekados ne-' su Jonukui vaistu, isztare va.

ir pagriebus žiups
ni plunksnų nusiskubino in ki
ta kambari.

Antroje puseje prie sienos 
stovėjo lova, kurioje gulėjo nuo vyro lavono. 

Vvras nie-! J°nukas. Kartu su Kieksztie-'degtine! ! ! 
savo gyve--ne inhego abudu vaikai, kurie 
nuo savo' pamate dejuojant del ligos bro-

bet moteris nusiramino. Motina smilkė pakele riksmą ir tik jai.atsi- 
! plunksnomis ligoni. Vaikai ta peikejus nusiramino.
matydami užmirszo alki ir su-j — Amžina atsilsi! Isztare

for FIGHTING MONEY!
. * . . ... i . . . . ikas su neprinokusiais vaisiais, pastojo vyrui kelia, sutikdama

— Atsilsiu, atsilso, paka- priimti jo smūgius.
1 rojo skrisdama varna.

— Atsilsio, atsilsi o, lig 
tvirtino paupy antys.

— Atsilsio, atsilsio, 
sznabždejo karklas ir palenl 
savo szakas.

Visur lig pritarė gamtai. Bet mirszta! Suszuko iszsigandusi 
Kieksztu kiemas tam lig pro- Kieksztiene ir uždegusi žvake' 
testavo. Isz Kieksztu trobos pastate szale lovos.

i vidaus skverbėsi szviesos spin-j Kieksztas gulėjo ant grindų,

Po t r u m-' 
pos kovos girtuoklis sukniubo' 

pa- toje pat vietoje. Prie motinos 
prisiglaudė stovėjo Vincukas 

su- ir Kaziukas. Kuri laika viduje 
ke vieszpatavo verksmas.

i — Kur žvake? Jonukas BUY TWICE AS MANY BONDS IN THE MIGHTY 7th 
THE BIGGEST. MOST URGENT WAR LOAN OF ALL

Dig down deep—back up the men who are fighting the enemy face- 
to-face! Let your farm dollars help send them the supplies they need! 

' Up to this time last year there had been two war loans. This time, 
the mighty 7th must do the job of both loans. That’s why Uncle Sam 
asks you:

WAR LOAN

' Vlliniic CAVUlUUOl OZJ V 1VCUO 0ĮJAU | 1Y1V1Y0/JLUO ^LllVJV CUI I i 111’ 1 II y 

’a’i dūliai. Viduje trobos buvo kas ires žmonos mėginimai inkelti
tai nepaprasto.

Pacziame trobos vidury 
vaiikszcz|ojo Kieksztiene. Bu-, verksmus isztare motina žiure- 
vo tai vidutinio augszczio, su dama in mirsztanti sunu. 
pailgu veidu ir rudomis akimis j — Amžina atsilsi, lig kar-

lovon ’buvo bergždi.
— Amžina atsilsi, proverks-

Veidas buvo isz- tojo einas laikrodis, 
gyvenimo vargu. 'Amžina atsilsi, lig kuž-

vyskupas Teofilis ir dvasiszkiu
delegacija isz Amerikos span- drabužiais, vaikai: 
dai staeziai pasakė ir pareiszke įr j£aziukas.
kad Moskvos ir Amerikos baz-!

sutiks pasiskelbti isztikimais Kieksztiene 
Komunizmui.

Visoms moterims meile yra 
augszcziausias gyvenimo tiks
las, bet ne vyrams, 
kados neiszsižades 
ninlo, neatsisakys 
darbo del meiles; 
visko.iszsižades, viską paaukos L 
ir paskui net didžiuosis kad ji '■1 
tiek daug iszsižadejo, tiek jieszkoje savo 
daug paaukojo ant meiles alto-į broliui Jonukui. 
rįaus i nuo visu žaislu ir savo broliui.!

szakomis per pirkczios

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o atlaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. d

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

No. 101 KapitoMas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka 

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
Veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e 

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo

— Prakeikta' Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

puslapiu, .•........15c
No. 112 Trys apisakos apie pini

gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 

ŽaislllS, nesze prie verksmus pakilusi Kieksz- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
Szis atsisakė tiene. . | į0- 116 Istoriia

puikus apraszymas.
119

Geriau prižadi likim te-

404 
50c 
kri- 
85c 
isz 

isz-
Su pa- 

350 
Trys istorijos, apie Ne-

Tai tarius ji prisiartino prie 
gulinczio vyro.

— Ach! Sustingęs! Su
szuko Kieksztiene paszokdama

Szituos žodžius tardama, su-
I dribo ties vyro lavono. Vaikai

Sz vedi jo j retai kada dakta
ras siunczia savo ligoniui ro- 
kunda už gydymą. Kožnas

J

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

s

*64 pus., Did. 5x7col 
I Tiktai, 10c.

I
I9J MAHANOY CITY, PA.

*■******»********■*’

No. 128 Dvi istorijos apIe Valdi- 
rnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo
kė j imas kunigo. 47 -pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ...................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................ 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys'“ istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20e

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ..............................................  15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu . . ...................................V. 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu . ....................................... 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyie; Prigautas vagis, 
60 puslapiu .................................15c

No. 160 Keturiolika istorijų ap.„ 
Po. laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
his; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu............. .25e

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ..................................10o

No. 164 Septynos istorijoj apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus. ............................... 15fl

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25«

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muse 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25<

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkti 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................  15i

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15<

No. 175 Pasiskaitimo knygele 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglii 
(su paveikslais); Kaimieczia Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo 
Preke

t.pie Sierata, 
119 pus. ...15c 

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T Hoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .......................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 

.grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- 
spinduliai inskride vidun lai-Jus; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

. 45 puslapiu.15c
, T (1 . J> , . . . !MO. 126 Penkios istorijos apiete Jonukui ilsėti! Pratarė ju skrido tolyn. Ant vienos lentos Doraa gyvenimas. paversta links- 

! gulėjo Jonukas SU linksmu vei- mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną

i puslapiu .................................15c
_ 127 Trys istorijos apie Duk- 

1 te pustyniu: Peleniute-: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

Mama! Jonukas ne mirė!
I Kaziukui pavede savaja szvil- Nes jis szypsosi! Suszuko Ka- 

, su kuria ir szi vakara' ziukas, matydamas linksma 
1 brolio veidą.

nys. Patsai gulėjo užsimaus-! — — —
! tęs lig stebėdamos greita liga. Į Saulute pirmutiniais spindu- 
i Vaikai matydami huliudusi liais pasveikino prigimti. Jos 
’ broli, pasitraukė nuo jo.

Frackville, Pa. t Andrius PY110
Smulksztis, nuo 52 So. Balliet. Privei^e staugti sodžiaus szu- 
Uly., mirė namie, Nedėlios ry-;
ta 1 vai., sirgdamas per visa i 
menesi. Gimęs Lietuvoj, atvy-| 
ko in Maizville Imdamas jau
nas. Laike šaliuna, po tam atsi
kraustė in czionais kuris turėjo 
8 
gal turėjo apleist savo bizni isz 
priežasties ligos. Prigulėjo prie

Kaziuk! Vincuk! Leiski-'.piojo sienomis ir kiek pažide eonus.
„n...: X , A , • A . 1 No.

••azotini bizni. Apie menesi ad-įmo“na«
Vaikai, pažvelgė in viens ki- du, o ant antros su pamelyna- 

■ ta, pasitraukė toliau nuo lovos.1 vusiu veidu, tėvas.
Ap P M Liet, parapi jos. Pali- ^°Bna nenuleido akiu nuo ser- liepsnojo 
ko savo paczia Margarieta (po 
tėvais Galuskiute,) 
Elz. Matulaitiene ir Marg 
saiene ir broli Joną visi isz 
Port Carbon, Pa. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge, su apiego- 
mis Ap. P. M. bažnyczioje 9:30 
vai., ryte, kūnas palaidotas pa
rapijos kapuose.

tSr3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti- 
jose{ $5 kitose Vieszpatystesa

Aplinkui gi v 
__ „j uždegtos žvakes.! No- 

ganezio sunaus. I Nuolat ateidavo žmones, kurie
coanrvc-i — Joneli! Ar skauda“? Kad kartu su Kieksztiene apraudo- 

bent tėvas greieziau parvažiuo- davo mirusiu. Vieniems isze- 
tu ir kad butu blaivus. ; jus, ateidavo kiti.

Vietoj atsakymo sūnūs sude
javo. ‘Sunaus skaudus sudeja- gyvybe reiszkiasi. 
vimas šukele motinos atdu-‘ džiuose szvilpia varnėnai 
sius, kurie rode lig ir ji pajau- padebesysia vyturys audžia sa- 
czia ta skausmą. Vaikai nuolat vo dainas.
žvelge. tai vienon, tai kiton vie
ton. Lauke subrazdėjus, moti
na pribėgo pile lango.

— Jau tevasp parvažiavo! gyvybe!

Laikas slenka. Lauke visur
Ten me- 

o

Tik troboje ilsisi 
du kūnai nustoję gyvybes!

Neibegryžta praėjusio' laiko, 
nebegryžta ir apleidusi kana 

—GALAS.

SKAITYKIT
i

ISTORIJE apie Gregonua, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Iii

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna
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UZS1MIRSZO
miesto va'kzaliuje susirin
ko skaitlinga žmonių grupe, 

matomai, ka nors palydėti. Vi
su akys nekantriai buvo at
kreiptos in ineinamasins duris.

Traukinys suszvilpe antra 
karta. Keleiviai susėdo in savo 
vietas.

— Kas tai, kad jie taip ilgai 
neatvažiuoja! — nekantria vo 
apysene ponia. Asz labai turiu 
svarbu reikalą in ponia Barbo
ra.

— Nesirūpinkit, ponia Se
mėniene!— atsake szale jos 
stovintidama, — kad poni Bar
bora visada pavėluoja, tatai 
visiems ži noma.

— Ar tik kas neatsitiko?! -- 
paklausė generalinio sztabo 
karininkas priėjės prie poniu, 
laikydamas rankose geliu 
puikszte.

— Tai nieko! Kas gali atsi
tikti — atsake jauna ponia. 
Kaip paprastai, poni Barbora 
destineja savo szimta ir pen
kias skrybėlės.

— Vienok jau vėloka, — pa
stebėjo su neramumu augsztas 
gražus ponas didele saldainiu 
deže neszinas.

— Asz manau, kad jau jus 
rankos nuilso, laikydamos ta 
sunkia deže! — žvilgtelėjus ta
rė jauna dama.

— Sztai ir jie! 
isz visu pusiu.

Ineinamosiose duryse, prie 
kuriu rinkosi daugybe karinin
ku, pasirodė, graži, graikszti 
briunete, verianeziomis juodo- 

. mis akimis. Su ja ėjo vidutinio 
amžiaus generolas. Paskui juos 
nesze daugybe cležiu su skrybė
lėmis. Visi sujudo — subruzdo. 
Erne dalintis linkėjimais.

— Praszom sėstis, ponai, 
tuoj treczias skambutis! — pa
sigirdo garsus konduktoriaus 
balsas. 1

Ponia Barbora inejo in pir
mosios klases kupė ir bematant 
pasirodė prie atviro lango.

— Tik neužmirszkite, bran
gioji, savoprisado! —intiki- 
naneziai prasze Semeniene. Pas 
jus mieste tiek daug pažysta
mu, jus lengvai rasite jam vie
ta.

— Būtinai, būtinai! Pas ma
ne jo adresas yra, — atsake po
nia Barbora, užjauezianeziai 
lingtelejusi. Kai tik parvykslu 
tuojaus juomi pasirūpinsiu.

— Praszau, praszau! Juk tai 
jaunikaiezio gyvybes klausi
mas, tese ponia Semeniene, bet

Sakalas In Talka

— pasigirdo

Sakalai Anglams in talka 
stojo kariauti priesz Vokie- 
czius sznipus, szpiegus, kurie 
savo žinias pasiunsdavo su 
karveliais in Vokietija. Szi- 
tie sakalai buvo iszmokinti 
ir iszlavinti tokius karvelius 
sueziupti ir Anglams par- 
neszti. Czia, paveiksle maty
ti kaip sakalas viena toki 
karveli su sznipu slaptomis 
žiniomis partrenkia ant že
mes. Jis ji tuojaus nustvers 
ir Anglams parnesz. Szitokiu 
budu Anglai daug slaptu ži
nių sužinojo isz Vokiecziu 
sznipu.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
lais^ka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste.

jos jau niekas neklause: trau
kinys sujudėjo.

— Ko jus taip - szirdingai 
praszote? — užklausė augsztas 
gražus ponas, prieidamas prie 
Semenienes.

— O! — tai isztisa istorija! 
Musu buvusio virszininko su
nūs neseniai instojo universite
tan. Priesz puse metu mirė jam 
tėvas, da'bar-gi motina dažnai 
suserga ir negali nieko uždirb
ti. Ji siuvėja. Taigi asz ir pra
szau p. Barbora surasti jam re
petitoriaus vieta. Tik pamany
kite: dabar visas gyveninio rū
pestis guli ant jaunikaiezo pe- 
cziu.

— Ti sunku! — jausmingai 
pratarė ponas.

— Net labai! Bet p. Barbora 
prižadėjo padėti, kiek gales. 
Juk ji tokia gera, be to, puse 
miesto jos giminiu ir pažinsta- 
mu.

— Taip, ji isztikruju gera- 
szirde, bet užuomarsza! — tarė 
ponas.. Pateks in dideli pasau
lio sąjūdi.

* * *
Praslinko du menesiu. Viena 

diena in valdiszku namu prie
angi inejo jaunikaitis, studento 
kepure ir, nejaukiai apsidairęs, 
priėjo prie szveicoriaus.

— Ar galima matytis su p. 
Barbora — užklausė szveico
riaus.

— Ar galima matytis su p. 
Barbora — užklausė szveieo- 
riu.

— Su Jos Didenybe ? — už
klausė szveicorius, akimis per
leidęs jaunikaiti nuo galvos li
gi kojų.

— Taip. Asz tikrai nežinau, 
rodos, jos vyras yra generolu, 
— dar laibiau klupdamas atsa
ke studentas.

— “Rodos!” Bet tamsta 
pats, turbut, nežinai, ko reikia!

— sziurkszcziai pridūrė szveijdien nepatogu! Asz juk ji kvie- 
cerius ir, valandėlė patylėjus, ežiau ateiti pusrycziu mean.

I galvos linktelėjimu nurodė — Eli bien! qu’allez - 
laiptus: — antrame gyvenime,įfaire maintenant (gerai, I 
pirmosios durys deszineje. Ne-'dabar darysite?) Juk nega 
žinau ar tamsta priims! ! dabar — bumbtelėjo genero

Jaunikaitis, antraji augszta; 
prilipęs, nežinodamas, kasda-' 
ryti sustojo ties durimis kaire-; 
je.

“Nėra skambuezio! Ar ne
reiktu man iszeit?” - svarstė 
sau vienas stovėdamas.

Sztai, netikėtai atsidaro du
rys ir pasirodo ant slenksczio 
generolas, laikydamas rankoj 
savo kariszka kepure.

— Ko Tamstai ? — užklauso 
jis, pamatęs priesz save studen
tą stovint.

— Asz, asz su reikalu in po
nia Barbora. Man rasze p. Se
meniene.

— Taip, Barbora czia, tik ji 
tuoj iszvažiuoja! — ir atsisu
kęs in prieszkambari, tarė gar
siai: “Czia in tave su reikalu, 
nuo p. Semenienes. Mais tais 
plus vile je descends (bet greit 
užbaigk, asz iszeinu.)

— Asz geriau, kita karta už
eisiu, — visai nesavyje prata
rė jaunikaitis.

— Ne, ne, neiszeikite! — pa
sigirdo isz prieszkambario jau
nas balsas.

Dideliame, szviesiame priesz 
k amb a r y j e, priesz
stovėjo p. Barbora, 
riszo jai vuala.

—'Dovano'kit^ kad 
ineit, labai skubu. Vyras laukia 
važiuojame vizituoti, — kreip- 
damosi in studentą, greitai ji 
kalbėjo. — Gerai, kad jus atė
jote, asz juk pamecziau jusu 
adresa. — ir parodžiusi stata, 
žalai užtiesta, ji pridūrė: — 
sztai popieris, plunksna, 
praszau paraszykite. Jusu pa
varde Teresius, taip?

— Ne, Vasiliauskas.
— Gal pasiseks sziandien 

jums kas nors surasti. Ar gene
rolas paėmė vizitines korteles?
— 'kreipėsi ji in tarnaite.

— Kaip-gi ?! Paėmė, — at
sake szioji, paduodama jai ap
siausta.

— Ar paraszete ? — kreipėsi 
p. Barbora in Vasiliauska ir 
paėmė isz jo ranku popierėli.— 
Naste, padek ant raszomojo 
stalo! Jus užeikite po keliu die
nu, tarė ji studentui — geriau
siai, užeikite pusrycziu metu! 
Ach, reikia skuboti. Jus žinote, 
vyrai juk nekantrus. Tai su
diev! — ir iszejo greitai isz 
kambario.

“Kas jai per rūpestis apie 
mane?” — nusiminęs pamastė 
Vasiliauskas, pamažu lipda
mas laiptais žemyn.

— Ach užmirszau, visai už- 
mirszau p. Semenienes praszy- 
ma, — suaimanavo p. Barbora, 
jau sėdėdama karietoje.

* *

veidrodi, 
Tarnaite

nepraszan

-—Ach! — tarė generoliene, 
visa nuszvitusi. Ar jau rado 
pamoku ?! O asz jam dar sura-

— praszyti paskolinti. Kuomet 
gausiu pamoku, asz tuoj.

Ponia Barbora iszemc auksi
ne deszimtine i

. Į džiaugdamosi, kad g
’ Vasiliauskas stovėjo atsire- 
Lnes iii Įauga, kuomet Barbora
1 inejo in kabinėta.

— Ach! — iszsiverže jai isz- 
netycziu.

i — Dovanokite, kad asz jums 
vėl inkyriu, bet jus buvote te
kia gera, 
tarė jis silpnu balsu.

— Asz jau apsirūpinsiu 
atsake p. Barbora, keldamosi 
isz užstales. — Papraszykite ji

— krei-
vous
ka-e,i in generolo kabinėta, 

ma peši ji in tania.

valgomajame su-

*
Ir vėl dvi sanvaites praslin

ko. Generolo 
sirinko daug svecziu. Skambė
jo gyvos, garsios kalbos, kuo
met tarnas, pasilenkęs prie 
Barboros, pranesze, kad atėjo 
studentas.

— Studentas? — iszsigan- 
dusiai suszuko. O, Vieszpatie! 
— asz ir vėl užsimirszau! Kur 
jis?

— Kas ten tokis? — paklau
so generolas.

— Vėl tas studentas nuo p. 
Semenienes! — nepatenkinta 
atsake Barbora. — Taip szian-

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 J

Viena naszlele apsivyriavo, 
Rinko, rinko ir netikėli gavo, 
Dabar josios akys atsidarė, 

Suprato jog negerai padare.
O tie rakaliai vyrai, 
Sako jog bobai gerai, 

Už tai, kaip in szliuba važiavo, 
Dovana puikia gavo, 

Senus czebatus,
Ar pantaplius.- 

Gaila moterėles biednos, 
Jog naszlaudama buvo 

•be galvos, 
Lakstė po kontra,

Ir pasidarė sau nieką.
O ka daryti, turi būti gerai, 

Taip pasidaro ne vienai.
Kaip vyra palaidoje, 
Tankiausia kvailioje.

* * *
Isz Clevelande tiligrama 

gavau, 
Apie kėlės moterėlės žinia 

aplaikiau, 
Praszo manės kad pribuezia, 
iSzonus moterėlėm apkoezio- 

czia,
O ir mergeloms in kaili duezia, 

Gerai apie tai neužmirsziu, 
Netrukus in ten pribusiu.

* * *
Vienoje miestelyje buvo 

laidotuves, 
Vienos lietuves,

Moterėliu visokiu prisirinko, 
Na ir visai]) atsitiko.

Visokius niekus provinejo, 
Viena kita apkalbinėjo,

Neapsiėjo žmoniszka i, 
Tiktai gyvuliszkai, 

Bobeles jau nejaunos, 
Bet ir beprotes,

Jeigu einate ant laidotuvių, 
Nedarykite visokiu juoku, 

Geriau mandagiai apsieikite, 
Už duszia mirusio poterėli 

sukalbėkite.
* ¥ * ’

Skulkile vienam pleise, 
Užtikau keliolika merginu. 
Tarp kuriu buvo visokiu.

Pusgirti! ir kitokiu, 
Pamate mane, ketino dovana 

padaryti, 
Keletą doleriu sudėti, 

Man salduipyniu nupirkti, 
Nes norėjo įganė papirkti, 

Ka maeziau kad užmirszczia, 
Su koczelu nekoezioezia.

Bet bambilistes nieko szi to 
ne bus, 

Papulsite in mano nagus, 
Su dovanoms mane 

nesulaikysite, 
Da labiau sau pagadysite, 

Ba asz dantų neturiu, 
Tai ju neinkandu.

* * «
Kokis tai vyrukas su ukiute 

apsipaeziavo, 
Sunku kryžių gavo ant 

sprando savo,
' Tiek to, kiek gavo tiek gavo, 

Gero gyveninio neturėjo, 
Vyrelis dalaikyti negalėjo,

Sziandien atsiskyria gyvena, 
Apie ji sziandien bus gana.

isz pinigines,'dau; sztai szitas ponas ka tik 
ales kokiu pasakojo man, ežia nurodė jiI

nors budu nudildyti savo kalte. jBestuzeva.
Szirdingai dėkoju! — tarė 

studentas, silpnu balsu, sun
kiai keldamasis. Kaip tik galė
siu, tuoj gražinu.

— Ne, poniute, — perkirto 
ja studentas. Vasiliauskui dau
giau pamoku nereikalinga: 
jau trys dienos kaip mes ji pa-

— Ach! Ka jus ten. Kam laidojome. Jis mirė ligoninėje, 
(nuo bado tifo.

Ponia Barbora pabalo, kaip 
(bet drobe ii- krito ant kėdės, užden-

tai]) skubintis. Asz džiaugiuo- 
ketinote parūpinti,1 si, galėdama jums pagelbeti.

i — Mais viens dane
I _  Bet kas jums ?! Ar jus sir- ateik.) Pasigirdo generolo bal-'susi veidą rankomis.

už tavo ’ — Asz jam daviau žodi,— 
i tese studentas — kad asz par-

— Einu, einu! — linksmai;duosiu jo knygas ir užmokėsiu 
~ skubiai bums skola-

ranka J Bet Barbora jau negirdejo"l
atbulai, visai neturiu 'tarė: — manes laukia, dovano- paskutinius jo žodžius ja 

kito! — ir iszejo isz kabineto.
<

* * *

Ir vėl dvi sanvaites praslin
ko. Ponia Barbora sėdėjo savo 

j puikiame buduare ir skaitė 
' francuziszka romana. Jos akys

. . v , buvo apsiverkusios. Inejo tar-stabas, rankoje gniaužydamas . ,inas ir padavė jai kortele. 
<epUre‘ | — O, Bestuvevas! — suszu

ko ji — P'raszykite!
i Inejo augsztas ponas, kuri 
mes jau mateme geležinkelio 

.stotyje, laikanti didele saldai- 
Iniu deže.
i — Kas jus czia atvijo?—ta- ■ 
i re generoliene pasitikdama 
sveczia. Ot, kaip gerai, ir kaip ' 
mano vyras apsidžiaugs!

— Iszsiilgau jusu, be to, yra 
reikalu, atsake sveczias, !m- 
vziuodam.-ij jai ranka ii pažiū
rėjęs in ja. Ka, asz matau? Už
verktos akys! Kas tai per nau- 
jiena?

— Tik jus nors nežiūrėkite: 
paežiai gera. Skaicziau tokia 
sujaudinanezia istorija, kad 
neiszturejus apsiverkiau.

— Tai tikra geda! Jums vi
sai taip nepritinka. Kaip gyve
nate? — užklausė sveczias po 
valandėlės tylėjimo. Turbut; 
pasinerete prabangingame gy
venime ir užmirszote visus ir 
viską? Ar ne taip?

— Ne visai! Tame galėjote 
kaip tik insitikinti, matydami, 
kaip asz pradžiugau seno drau
go sulaukus.

Restuzevas žemai nusilenke.
—Beje! p. Semeniene prasze 

paklausti apie jos Vasiliauska. 
Ka jis veikia? Ar radote jam 
pamoku? Ji jau senai nieko 
apie ji nežino.

P. Barbora paraudo kaip ug
nis. Ji ka tik rengėsi svecziui 
pasiteisinti, kad ligi sziol vos 
užmirszusi apie Vasiliauska 
pasirūpinti, tik sztai ineina 
tarnas ir pranesza:

—Jusu Malonybe! Atėjo stu
dentas ir nori pasimatyti. Ar 
leisti ineiti?

— Vasiliauskas? — užklausė 
Bestuzevas.

— Be abejo. Asz viena tik 
studentą ir žinau. Praszykite 
generolo kabinetan, — kreipė
si p. Barbora in tania.

— Kaip tik to ir reikėjo. Asz 
ilgi jam galiu pasiūlyti pamo
ku. Nesenai buvau pas Vit
kauskus, jie nepatenkinti savo 
repetitoriumi ir jieszko kito.t

— O kokia laime! — suszu
ko p. Barbora. Pats Dievas jus 
czia atsiuntė, nes asz ligi sziol...

Nustebus sustojo ant kabine
to slen'kczio: priesz ja stovėjo 
ne Vasiliauskas, bet visai jai 
nepažinstamas studentas.

Asz nuo Vasiliausko, tarę jis 
prieidamas prie p. Barboros. 
Jis inprasze manes, kad atiduo- 
czia jums skola, kuria jus jam 
dvi sanvaites atgal paskolino
te.

gote ? Jus taip atsimainė. Tur- sas, —nori iszgerti 
but daug dirbate? — užklausė sveikata.
p. Barbora.

Kartus nusiszypsojimas pa- atsake p. Barbora ir, 
sirode jo veide. (padavusi A asiliauskui

darbo. Asz, .būtent, ir atėjau.
— O asz dar nieko jums ne

suradau, — tarė paraudusi. 
Sziandien pas mus kaip tik 
daug svecziu, tad paklausine- 
siu.

Vasiliauskas stovėjo, kaip

— Bet ko jus stovite, sėski
tės! Gal norite papusrycziauti? j 
Liepsiu, kad tuojaus paduotu, 
—tarė Barbora nenuleisdama 
nuo studento akiu. |

— Dėkoju. Asz valgyti ne-( 
noriu, bet jeigu jus leidžiate 
sesti — ir Vasiliauskas atsisė
do sunkiai ties langu.

— Jus turbut nesveiki? Tain . *• | 
iszblyszke! Gal iszgertumet 
kiek vyno, — asz tuoj atnešiu.

— Ne, ne, aeziu! Asz norėjau 
jusu praszyti, man net nemalo
nu, bet mano motina....

— Gal jums pinigu reikia?

— Taip, — vos girdimai iszr 
tarė studentas. Asz norėjau

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai; 

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasilikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines. 
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu. 
Misziu Maldos. 
Psalme 45. 
Giesme Szventas Dieve. 
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szvi Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paikiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Mariji 
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ir

Szv. Sakramento 
Tamosziau*.
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

OS.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

isznesze isz kambario apalpti - 
šia.

Isz Rusu kalbos verte,
Du Draugai.

Skaitykite “Saule”
Paskirstymas Maistas 

Apie Racionavima
Mėsos ir Tauku: Raudoni 

ženkleliai knygutėje Nr. 4, 
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki 
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai: 
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki 
Rugpuiczio (Aug.) 31 d. ■

Maistas Bleszinese: Mėlyni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: T2, 
U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2, 
Z2, Al, BĮ, Čl, geros 
piuezio (Aug.) 31 d.

Cukrus: Ženklelis 
knygutėje Nr. 4 del 
cukraus lyg Rugpiuczio - Aug. 
31 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir boiikas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras 
del vienos poros czveryku.

Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5 
(1943-44m., szildymo laiko) ir 
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45 
m., szildymo laiko) geri iki 
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.

Gazolinas: Kuponai B6, B7, 
C6, C7, geri - iki ateinanezio 
praneszimo.

iki Rug-

Nr. 36
5 svaru

ISTORIJEapie Da isz
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

PUIKI ISTORIJA J

Kapitonas 
i Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKI! “SAULE” PLATINKI!

i
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Žinios Vietines
Lietus padare daug ble-

Ides.
Moreos kasyklos nedir

ba.
Andrius Nartaviczia, 51 
amžiaus, nuo 616 W. 

mirė Nedėlios
metu
Railroad Uly.
ryta 6:30 vai., Locust Mt. li- 
g'oributeje. Velionis likos su
žeistas per nežinoma automo
bilistą Nedėlios ryta apie 3:45 
vai., nelaimingas žmogus likos 
surastas per Thomas Cava
naugh prie 12 So. D. Uly. Gi
nies Rusijoj, pribuvo in Ameri
ka 1911 m., Mahanojuje. Bu
vo anglekasis, ir dirbo prie Ly
kens kasyklose. Paliko seserį 
Ona Petkavicziene Frackville- 
je. Laidotuves atsibuvo Sere- 
dos ryta. Graborius L. Traus- 
kauskas laidojo.

—• Sukatoje, Liepos (July) 
21-ma d., iszkeliaus 42 vyrukai 
ant daktariszko peržiūrėjimo 
in kariuomens tarnysta. Visi 
iszkeliaus bosais in Wilkes- 
Barre, Pa., 7 vai., ryta.
Mahanoy City.

Lamar R. Wylie, Richard E. 
NortlieV, Thomas J. Kweder, 
^Leonard G. Remus, James J. 
Mitchell, John J. Giesen, Ri- 
fchard J. Sheehan, Francis G. 
Krout, Charles S. Blackwell, 
John J. Ccch, Paul F. William- 
feon, John T. Kehler, Thomas 
ĮGetchun, Oscar F. Skeath, Ar
mand J. Bruni, George A. Ric- 
jci, Warren H. Jones, John J. 
^Wilner ir Nelson J. Tarn.
New Boston:

John M. Konieczkowski. / 
Morea:

Stephen Mellon.
Bowmans:

William J. Thomas.
Jacksons.

John J. Finneran,
Kane, ir Michael F. Igo. 
Park Place:

John R. Richmond, ir Stan
ley Joseph Obrzut, Jr.
Boston Run.

William C. tfall, Jr.
Lake Run, Silver Creek, Pa.

Edward G. Yarnall.
Middleport:

Vincent A. Savitsky, John J. 
Koshnick, ir Edward C. Bur
nett.
New Philadelphia:

Daniel C. McNavage, ir Vin
cent A. Lutkus.
Kaska:

John I. Parry, ir 
Bosefskie.
Bristol, Pa.

Michael Bebel.
Glen Rock, N. J.

Delmar C. Schrepple 
Philadelphia, Pa.

William P. Bankes.
Bridgeport, Conn.:

Michael Chinchar.
. Trenton, N. J.

John J. Ogrodnick.
Rockville, Conn.:

William J. Wasilefsky.

4

mieste, ir K. Gradivclliene, De
troit, Mich., du sunu: Joną, 
mieste ir kareivi Juozą, armi
joje Philippinuose, taipgi sese
rį M. Kazlauskiene, Hartford, 
Conn., 9 anukus ir anūkes ir 
viena pra-anuka. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge, su apicgo- 
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 9 
vai., ir palaidotas parapijos ka
puose.

Gilberton, Pa. f Gerai žino
mas visiems Petras Sidera, sa- 
liuninkas, nuo Main Uly., mirė 
Nedelioj, namie. Velionis atvy
ko isz Lietuvos 42 metai adgal 
in Gilbertona. Prigulėjo prie 
Szv. Ludviko parapijos Maize- 
villeje. Paliko paezia Blanczia, 
2 sunu ir 3 dukterys: Al. Kanie- 
ne, San Francisco, Calif., Pe
tra, jurininkas prie U.S. Laivy- 
nio; Florence, slauge, New 
York; Blanczia, Rute, ir Ed
mundą namie, taipgi du brolius 
ir viena seserį Lietuvoj. Laidos 
Petnyczios ryta, su apiegomis 
Szv. Ludviko bažnyczioje 9:30 
vai., kuna palaidos Szv. Jurgio 
parapijos kapuose. Graborius 
A. J. Romaus laidos.

pijos. Paliko ipaczia Margarie- 
ta, sunu Petra, Philadelphia; 
dvi dukterys: I. Larmouriene, 
Philadelphia ir Helena namie, 
taipgi du anukus ir seserį Mor
ta Maknys Shenandoah. Laido
tuves atsibus Subatos ryta 10 
vai., su apiegomis SS. Petro ir 
Povilo bažnyczioje. Kūnas bus 
palaidotas Szv. Jurgio parapi
jos kapuose Shenandorh. Velio 
uis buvo gerai žinomas szioje 
apylinkėje — Amžina atsilsi!

Karas Namie

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

John J.

SHENANDOAH, PA

— Ponia C. Grigiene ir 
duktė Patricia, nuo 528 W. 
Washington Uly., lankosi pas 
gimines Quebec, Kanadoje.
t Apie 7:30 vai., Nedėlios 

ryta, mirė gerai žinomas gy
ventojas Jonas Szarys (Shea- 
riss) nuo 216 E. Penu Uly., gi
mė Lietuvoj, pribuvo in Ame
rika būdamas jaunas vyrukas. 
Buvo anglekasis. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Ve
lionis paliko paezia Katarina, 
dukterys: A. Goodrichiene,

j

Geras Biznierius

Girardville, Pa. f Jurgis Ma- 
talenas, nuo 729 E. Mahanoy 
Avė., mirė Panedelyje popiet, 
sirgdamas ilga laika. Velionis 
girnos Lietuvoje pribuvo in 
Philadelphia, Pa., po tam per
sikėlė in czionais. Kitados dir
bo prie Hammond kasyklose, 
bet apleido savo darba 1934 m. 
Paliko paezia Katarina; sunu 
Jurgi, isz Martinsville, N. J., 4 
dukterys: Helena namie; I. 
Grudinskione, Summersville, 
N. J., Ona, slauge, prie Ashlan- 
do ligonbute ir Ad. Fedockiene 
Carteret, N. J., taipgi seserį 
Lietuvoj, ir tris anukus. Laido
tuves atsibus Subatos ryta su 
apiegomis Szv. Vincento baž
nyczioje 9 valanda. Kuna pa
laidos Szv. Jurgio parapijos 
kapuose Shenandoryje. Grabo
rius A. J. Vilinskas laidos.

Tamaqua, Pa. f Petras Czes- 
keviczia, gerai žinomas biznie
rius, 160 Penu Uly., mirė Utar- 
ninke, 6 vai., ryte, namie, po il
gai ligai. Velionis paėjo isz 
Lietuvos pribūdamas in Ame
rika apie 50 metu adgal. Dau
gelis metu adgal turėjo bizni 
valgomųjų tavoru Mahanoy 
City ir Tamaqua. Prigulėjo 
prie SS. Petro ir Povilo ipara-

m

i
i

Adolph Fleischmann, 69 
metu amžiaus žmogus, kuris 
dirba Yale Universitete, yra 
Connecticut Valstijos ge
riausias biznierius. Jis par
davė daugiau negu pusszesz- 
to milijono doleriu vertes 
Karo Bonu ir sako kad jis 
dar ir ta szeszta milijoną pa
sieks. Jis parduoda bonus 
nes jis sako kad jis nori savo 
abiem vaikam padėti, kurie 
abudu yra vaiske.

ežiai dirbs turės ir kitos taip' 
pat dirbti.

Vienas darbininkas net 325 į 
sykius pasivėlino in darba per 
du metu. Kai jis buvo pravary
tas, vienas armijos oficierius 
atėjo ji užtarti. Kai jam buvo 
pasakyti ir paaiszkinta už ka 
tas darbininkas buvo pravary-j 
tas, jis nusispjovė ir pasakė,, 
•“Ptfu! Po velniais! Tai visai 
ne neujiena. Visi taip daro!”

Szeszi darbininkai nedirbo 
už tai kad ten kur jie turėjo! 
dirbti buvo per daug dulkiu. 
Kai kompanija pakrapino visa 
ta vieta su vandeniu, jie nėjo 
dirbti už tai kad buvo per szla- 
pia. Kai kompanija nenorėjo 
jiems mokėti už sugaiszyta lai
ka, kita 40 darbininku iszejo 
ant straiku parodyti savo 
užuojauta savo draugams.

Darbininkai atsinesza sznap- 
so bonkas ir pardavinėja ki
tiems po stikleli. Stiklelis pus
rubli kasztuoja. Kiti atsinesza 
kazyras ir kaulukus ir prie 
stiklelio kazyriuoja ar kaulu
kus metineja. Dar kiti, visa 
nakti baliavuoja ir ant ryto
jaus ateina in darba iszsimie- 
goti.

Bet, isz kitos puses ir darb
daviai neszventi, ir kompani
jos ežia kaltos.

Kai kompanija žino kad 
darbdaviai neszventi, ir kom
panijos ežia kaltos.

Kai kompanija žino kad 
darbdaviai negali ar nenori 
straikuoti, tai ji nieko nepaiso 
ir savo darbininku visai ne
klauso.

Kompanija pripažinsta uni
jas, bet su jomis nesiderina.

Jiems Jau Gana

Szitiems Tekanczios Saules vaikams jau karas insipyko, 
jau jiems gana. Szitie Japonai iszl'enda isz po akmeniu, už 
urvu, krumu ir pasiduoda Amerikiecziams. Jie davė ženklą 
vienam Amerikos laivui kad jie visi nori pasiduoti. Kai 
Amerikiecziai juos paėmė ir iszkrate, jie rado daug pinigu, 
geru Amerikoje darytu britvu, knygų, dantims szepeteliu, 
paveikslu ir geru drabužiu. Jie nuogi brenda per vandeni 
pas Amerikieczius. Amerikiecziai taip ir reikalauja kad Ja
ponai negalėtu pasikavoti kokius szautuvus po drabužiais.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszau'kite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Vaikas. — Mama, kodėl 
papei plauku nėra ant gal
vos?

Motina. — Jis daug galvo
ja, da klapatijas vaikeli, už
tai nėra.

Vaikas — Bet kodėl tau 
mama tokie dideli plaukai?

Motina. — Eik valgyt pus- 
rycziu neklausinejes tokiu 
nieku!

Einu 
Kas tenai 

Tai geriausia Lietuvisz- 
Jis už-

Jonai kur taip skubiniesi? 
pas p. Andriu Reckliti. 
naujo'yra? 
ka užeiga del visu Lietuviu,
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianczius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Lancaster, Pa. — Gaisras su
naikino B. B. Martin Lumber 
Co., bledes padaryta ant $30,- 
000.

Frank J.

Kaip Isz Numirusiu Sugrįžta .

Sunku net tikėti kad szitie du paveikslai rodo ta pati žmogų. Kareivis Joseph Dern
ier isz Fredonia, Wis., kaip jis sziandien iszrodo Kennedy General Hospital, (po kairei) ir 
ta krūva kaulu po deszinei. Vokiecziai ji tyczia marino nes jie ir ju daktarai norėjo ko
kius ten bandymus daryti. Kai Amerikiecziai užėmė Vokieczius ir rado savo dranga nelais
vėje, jis svėrė mažiau negu 70 svaru. Dabar jis sveiksta ir jau sveria daugiau negu 124 
svaru. . .

Or3 Tiei kurie prisiunezia 
laiszkus arba psstel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika,- 
lauije marke už 1 centą; laisz- 
kaip po 3 centus ;special delive
ry po 16c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 23 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir ? 
laiszkus nuo paczto! <

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linsmy bia per vi
sus metus.

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00 <

SAULE PUBLISHING 00
Mahanoy City, Pa. - U.SJ

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

FQRVICTORY

Fordas, 1914 metuose visam 
pasauliui paskelbė kad jis sa
vo darbininkams moka penkis 
dolerius in diena. Tais laikais 
tokia mokestis buvo negirdėtas 
dalykas. Darbininkai isz visu 
pasaulio krasztu važiavo in 
Detroit miestą kaip in kokia 
žadėta pieno ir medaus žeme. 
Žmones isz mainu, isz pecziu, 
isz kalnu, slieniu isz visu viso 
kraszto kampu keliavo in De
troit. Už tai dabar ten randasi 
toks baisus žmonijos miszinys.

1929 tas darbininko aitvaras 
pastipo, tas rojus dingo, nors 
Detroito fabrikai to dar nesu
prato. 1931 metuose Fordas 
dar gyrėsi: “Dabar geri laikai, 
dabar visiems gerai, dabar vi
siems yra ir darbo ir pinigo.” 
Už penkių menesiu jo fabrikai 
savo duris užsidarė ir 75,000 
darbininku likosi be darbo, be 
pinigo ir be maisto.

1933 metuose valdžios pa- 
szelpa ir visokie valdžios pini
gai vėl pastate Detroit miesto 
fabrikus ant savo kojų. 1936 
metuose Automobiliu darbi
ninku unija pasirodė, po metu 
visi fabrikai jau pripažino uni
jas.

Kai karas prasidėjo Detroit 
miestas vėl isz skurdo prisikė
lė. Bet, dabar vėl tos paczios 
bėdos, tie patys nesusipratimai 
pasirodė. Darbininkai nori 
darbo, bet nenori dirbti. Kom
panijos baisius pinigus isz val
džios ima, bet negali valdžiai 
pristatyti gana kariszku pa
būklu. Kompanijos kaltina 
darbininkus, darbininkai kalti
na kompanijas, valdžia kaltina 
unijas, unijos kaltina valdžia. 
Ir taip dalykai stovi.

Kai karas užsibaigs galime 
būti tikri kad Detroito mieste 
dantys byrės!

Amerikietis Japonas

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nūs sustabdė. Bet dabar baisiai 
buvo reikalinga žinoti prieszo 
jiegas, kiek yra vaisko, kiek 
karabinu, isz kurios puses ge
riausia pulti, ir kuria puse la
biausiai ir geriausiai apgink
luoti.

Oficierius prasze kad kas isz 
kareiviu stotu savanoriai eiti 
in prieszo eiles tas žinias gauti 
ir parneszti.

Kareivis Hachiya pirmutinis 
stojo. Jis Japonas ir Japonus 
pažino, už tai jam geriausia pa
siseks. Bet jam taipgi didžiau
sias pavojus nes jeigu Japonai 
sugautu Japona Amerikieti 
sznipinejant,— Neduok Dieve. 
Koks likimas jo lauktu. Bet ka
reivis Hachiya, Japonas drą
siai stojo ir dar drąsiau iszžy- 
giavo. Jis tarp krumu, už me
džiu, per urvus slinkinejo, liū
dinėjo ir tas taip reikalingas 
žinias apie prieszo vietas gau
de, rinkine j o pakol Japonai ji 
užtiko ir mirtinai paszove, su
žeidė. Kareivis Hachiya, nors 
mirtinai paszautas, visgi dar 

' žinojo kad jo darbas neužbaig- 
! tas, neatliktas. Jis turi grįžti 

pas savuosius, pas savo drau-
• gus kareivius, Amerikieczius, 

jis turi savo oficieriui perduo-
1 ti tas žinias apie prieszo ap- 
1 ginkluotas vietas. Jis turi grįž

ti, jis negali ežia, ant karo lau-
■ ko mirti. Jis turi savuosius pa

siekti. Visomis keturiomis, rėp
lomis, ant ranku rėpliojo ant

'> pilvo szliauže. Kraujuose pa- 
pliudes, silpnas, sužeistas, jis

1 vis dar nepasidavė, vis szliau
že atgal, pakol Amerikiecziai ji 
užmatė ir neszte parsinesze.

Jis savo žinias parnesze, sa
vo darba atliko, savo auka pa
aukojo, savo gyvastį atidavė 
už savo pasisavinta ir numyle- 

’ ta tėvynė, Amerika.
, Paskui, už kokio menesio 

Amerikiecziai, pilni patrijotiz-j
Paskui, už kokio menesio 

Amerikiecziai, pilni patrijotiz-1 
mo, iszbraude kareivio Hachi
ya varda isz savo knygos, isz- 
kasavojo jo pavarde isz to gar
bes sanraszio, kur Amerikie- 
cziu kareiviu vardai ir pavar
des yra suraszytos.

Gal kareivis Hachiya nieką- 
dos nežinojo kaip ji ir jo varda 
tie Amerikiecziai paniekino, i 
Gal po szito nelemto karo ka
reivio Hachiya kaulus ar pele
nus parvesz in ta miesteli, kur 
tie patrijotai Amerikiecziai 
Legijonieriai jo ir jo szeimynos 
varda taip paniekino.

BUY
UNITED 
STATES

WAR 
/bonds 
jJ AND 
I STAMPS

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Go 
Mahanoy City, Pa.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

do automobilius del laidotuvio, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78.
820 W. Centra St., Mahanoy City
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